


Вступ 
 
 

 

До програми вступних випробувань включена базова, фундаментальна 

юридична дисципліна для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”  

ОПП «Право» – «Основи теорії держави і права». Вони охоплюють вивчення 

основних теоретичних питань теорії держави і права. 
 

Дана навчальна дисципліна базується на формуванні у студентів 

правосвідомості та високої правової культури, вміння виробити практичні 

навички використання нормативних положень норм дисципліни під час 

вирішення проблемних ситуацій (казусів); знання поняття, ознак, типів, форм, 

функцій держави; місця і ролі держави у політичній системі суспільства; видів 

основних прав особи, народу, нації, громадянина; вміння застосовувати загальні 

правила теорії держави і теорії права при вивченні галузей права та практичній 

діяльності. 
 

Метою вивчення дисциплін є оволодіння студентами глибокими 

теоретичними знаннями з теорії держави і права, набуття ними певних 

компетентностей самостійного юридичного аналізу правових норм, їх тлумачення 

та застосування розкриття ролі і значення науки теорії  держави і права для 

сучасної юридичної практики; формування у студентів стійких правових поглядів 

на можливості створення та правову імплементацію форм (джерел) права різних 

країн та їх вплив на національні норми права. 
 

Знання абітурієнтів, рівень яких відповідатиме цій програмі, є достатнім та 

необхідним для подальшого вивчення юридичних дисциплін у закладі вищої 

освіти. 



Програма з навчальної дисципліни  

„ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ” 

 

 

Розділ 1. Поняття, сутність і походження держави 

Поняття і ознаки держави. Ознаки, які відрізняють державну владу від влади 

первісного соціально однорідного суспільства. Теорії виникнення держави.  

Типологія держав. Історичні типи держав. Види історичних типів держав. 

Основні причини зміни типів держав. Ознаки відносної самостійності держави.  

Поняття та функцій держави. 

 

Розділ 2. Форми держави 

Поняття і елементи форми держави. Поняття державного правління. 

Історичні види державного правління. Види форм державного правління сучасних 

держав. Поняття державного устрою. Історичні види державного устрою. Види 

устрою сучасних держав. Поняття державного режиму. Основні види державних 

режимів. 

 

Розділ 3. Механізм і апарат держави 

Поняття механізму держави та його структурні елементи. Поняття 

державного апарату, державної установи та державного підприємства. Поняття 

апарату держави. Принципи і ознаки апарату держави.  Поняття органу держави. 

Види державних органів. 

Поняття органів місцевого самоврядування. Взаємодія місцевих органів 

державної влади з органами місцевого самоврядування. 

 

Розділ 4. Громадянське суспільство. Політична система 

громадянського суспільства 

Поняття та ознаки громадянського суспільства. Взаємодія громадянського 

суспільства і держави. Поняття і структура політичної системи громадянського 

суспільства. Елементи (суб’єкти) політичної системи громадянського суспільства. 

Політичні партії в політичній системі громадянського суспільства та їх 

правовий статус.   

 

Розділ 5. Основні концепції держави 

Поняття правової держави. Основні загальні ознаки правової держави. 

Поняття та ознаки правової держави. Поняття демократії. Форми та інститути 

демократії в Україні.  

Теорія держави загального благоденства. Теорія еліт. Фашистські ідеї 

державності. Теорія національної держави.  



 

Розділ 6. Людина, її правовий статус 

Людина, особа, громадянин: співвідношення понять.  Правовий статус 

людини, його ознаки і структура. Види правових статусів людини.  

 Поняття та ознаки основоположних прав і свобод людини і громадянина.  

Види основоположних прав і свобод людини і громадянина. Основні обов'язки 

людини і громадянина. Національні гарантії прав і свобод людини і громадянина. 

Міжнародні гарантії прав людини. Європейська система захисту прав людини. 

 

Розділ 7. Правосвідомість. Правова культура. Правове виховання 

Поняття і ознаки правосвідомості. Структура правосвідомості. Функції 

правосвідомості. Види правосвідомості. Правосвідомість і право, їх 

взаємозалежність. Правова культура суспільства, її ознаки, структура, види. 

Правова культура особи, її правова активність. Правова культура професійних 

груп. Правове виховання. 

 

Розділ 8. Поняття, сутність і походження права 

Особливості виникнення права у різних народів світу.  Багатозначність права: 

природне і позитивне, загально-соціальне і юридичне, суб'єктивне і об'єктивне. 

Поняття та ознаки об'єктивного права. Цінність права. Функції права. Принципи 

права. Поняття, риси та класифікація принципів права. Загальнолюдські 

(цивілізаційні) принципи права. Загальні принципи права. Галузеві та міжгалузеві 

принципи права.  

 

Розділ 9. Форми права. Правотворчість. 

Співвідношення форми і джерела права. Види форм (джерел) права. 

Нормативно-правовий договір. Нормативно-правовий акт. Правовий звичай. 

Правовий прецедент. Прецеденти Європейського Суду з прав людини. Релігійно-

правовий текст. Правова доктрина. Коментарі до юридичних текстів.  

Поняття та фактори правотворчості. Принципи правотворчості. Методи та 

стадії правотворчості. Види правотворчості . 

 

Розділ 10. Нормативно-правовий акт 

Поняття та ознаки нормативно-правового акта. Поняття, ознаки та види 

законів. Підзаконні нормативно-правові акти. Дія нормативно-правових актів у 

часі. Дія нормативно-правових актів у просторі і за колом осіб.  

Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів. Поняття 

юридичних колізій та їх види. Колізії в законодавстві, їх види. Способи 

зменшення колізійності законодавства. 
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Розділ 11. Правова система 

Поняття і ознаки правової системи. Структура правової системи. Поняття 

"тип (сім'я)" правових систем. Типи (сім'ї) правових систем світу. Романо-

германський тип (сім'я) правових систем. Англо-американський тип (сім'я) 

правових систем. Змішаний (конвергентний) тип правових систем - скандинавська 

і латиноамериканська групи. Релігійний тип (сім'я) правових систем. Традиційний 

тип (сім'я) правових систем - далекосхідна та африканська групи.  

 

Розділ 12. Система права і система законодавства 

Поняття системи права, її структура. Приватне і публічне право. Предмет і 

метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та 

інститути права Поняття галузі права. Види галузей права. Інститути права. 

Підгалузі права. Національне і міжнародне право як взаємопов'язані системи 

права. 

Поняття і ознаки системи законодавства. Співвідношення системи права і 

системи законодавства  

 

Розділ 13. Правові (юридичні) норми 

 Поняття правової норми. Ознаки правової норми. Класифікація норм права. 

Структура правової норми. Поняття диспозиції, гіпотези та санкції. Види 

диспозицій, гіпотез, санкцій юридичних норм.  

 

Розділ 14. Реалізація права 

Поняття реалізації правових норм. Форми реалізації правових норм 

(використання, виконання, дотримання). Форми і методи забезпечення реалізації 

права. Реалізація права при прогалинах у законодавстві. 

 

Розділ 15. Застосування правових норм 

Загальна характеристика застосування правових норм. Основні риси 

правозастосувальної діяльності. Підстави, форми і функції застосування норм 

права. Основні вимоги правильного застосування норм права. Основні стадії 

застосування норм права. Акти застосування норм права, їх ознаки та види. 

Правозастосовна техніка.  

Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. Аналогія закону. 

Аналогія права. Субсидіарне застосування норм права.  

Колізії в законодавстві, способи їх переборення. Нормативно-правова 

конкуренція, і типові способи її вирішення 

 

Розділ 16. Тлумачення правових норм 

Загальна характеристика тлумачення правових норм. Способи тлумачення 
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норм права.  Види тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. 

Офіційне і неофіційне тлумачення норм права. Поняття офіційного тлумачення. 

Його види. Акти офіційного тлумачення норм права: поняття, юридичні 

властивості та види. 

 

Розділ 17. Правові відносини 

Поняття та риси правових відносин. Види правових відносин. Суб’єкти 

правових відносин,  їх види.  Правосуб’єктність. Поняття і види об’єктів правових 

відносин. Суб’єктивні права, правомочність та юридичні обов’язки суб’єктів 

права. 

Поняття юридичного факту. Види юридичних фактів. Правові презумпції. 

Поняття правових презумпцій. Види правових презумпцій. Правові аксіоми, 

фікції, преюдиції. 

 

Розділ 18. Правове регулювання суспільних відносин 

Поняття правового  регулювання суспільних відносин. Способи, методи та 

типи правового регулювання.  Правовий режим. Види правового регулювання. 

Механізм правового регулювання суспільних відносин. Ефективність правового 

регулювання. 

 

Розділ 19. Законність і правопорядок 

Поняття і значення законності.  Принципи законності. Вимоги законності. 

Поняття гарантій законності. Види гарантій законності. 

Поняття і ознаки правопорядку. Зміст і структура правопорядку. Функції та 

принципи правопорядку. 

 

Розділ 20. Правомірна поведінка. Правопорушення 

Поняття та ознаки правомірної поведінки. Мотиви і види правомірної 

поведінки. Поняття та склад правопорушення. Суб’єкти правопорушення. 

Поняття деліктоздатності. Об’єкти правопорушення (поняття, види). Об’єктивна 

сторона правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення. Поняття вини. 

Види (форми) вини. Види правопорушень. Кримінальні правопорушення. 

Злочини. Проступки (види проступків). 

 

Розділ 21. Юридична відповідальність 

Поняття юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. 

Види юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. 

Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній клітинці, 

що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді цифри під 

якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, щоб 

не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. Категорично 

заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках талона 

відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються недійсними і 

не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на полях 

талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити свій 

підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає порушення. 

Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання правил 

заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох місцях 

талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити біля 

кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета оцінюються 

5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на 

вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені і 

перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного забезпечення 

роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і оцінювання їх 

відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За підсумками обробки 

талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів тестування, у якій у 

рейтинговому порядку проставляються набрані абітурієнтами бали і яка 

передається Голові приймальної комісії на затвердження.  



Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником цієї 

групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 

автоматично, максимально додається 100 балів за результатами тестування із 

врахуванням загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п 

кількість правильних відповідей на тестові завдання. 
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